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Goodyear Vector 4Seasons Gen-2: Helårsdækket, der blev valgt af 

førende bilproducenter 
 

Siden lanceringen for mindre end 2 år siden har Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 

sikret 54 godkendelser på 27 platforme inden for 10 OEM’er.  

 

København, september 2017 – Som et resultat af 40 års forskning, udvikling og 

innovation inden for helårsdæk modtager Goodyears nyeste og prisvindende 1  Vector 

4Seasons Gen-2 til stadighed homologeringer fra førende bilmærker. Dækket har sikret 

mere end 54 godkendelser på 27 platforme med 10 OEM’er som f.eks. Audi, Citroën, Fiat, 

Ford, Opel, Renault, Seat, Skoda, Smart og Volkswagen.  

 

Siden midten af 1970’erne har Goodyear været førende i segmentet for helårsdæk, som i 

dag udgør en af de hurtigst voksende kategorier i dækbranchen. Bilister søger i stigende 

grad pålidelige dæk, som tilbyder gode egenskaber og ro i sindet under forskellige 

vejrforhold hele året rundt. 

  

Vector 4Seasons Gen-2’s premiumkvalitet og egenskaber anerkendes også i uafhængige 

test af helårsdæk, gennemført af ansete europæiske bilmagasiner som Auto Bild, Auto 

Express og Auto Motor und Sport. 1 Dækket anerkendes for dets fremragende vejgreb på 

både våd og tør vej, dets gode håndtering på sne og dets enestående rullemodstand. 

 

“Vi er stolte over at se, at Vector 4Season Gen-2 for førende bilproducenter har været 

førstevalget af helårsdæk i de seneste to år”, siger Nick Harley, Managing Director OE 

Consumer EMEA. ”Helårsdæk bliver mere og mere populære, og den avancerede 

teknologi i Goodyears Vector 4Season Gen-2 giver bilister, der ønsker helårsdæk på 

deres biler, et højt kvalitetsniveau”. 

 

 

                                                 
1 Testvinderne omfatter, men er ikke begrænset til: Gute Fahrt (DE) nr. 4, 24. februar 2016; Auto Motor und Sport, nr. 20, 15. sept. 2016; 
Auto Express (UK), 9. nov. 2016, Auto Bild (DE), nr. 39, 25. sept. 2015; Auto Express (UK), 9. november – Allseason 2016. 
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Om Goodyear 

Goodyear er en af verdens største dækproducenter. Goodyear beskæftiger omkring 66.000 personer og har 48 
produktionssteder i 21 lande verden over. Virksomhedens to innovationscentre i Akron, Ohio og Colmar-Berg i 
Luxembourg arbejder målrettet på at udvikle state-of-the-art-produkter og tjenester, der sætter standarden for teknologi 
og performance i industrien. For yderligere oplysninger om Goodyear og virksomhedens produkter, se 
www.goodyear.eu.  
 
Du finder flere billeder i pressecenteret: http://news.goodyear.eu.   
Du kan også følge os på Twitter @Goodyearpress og være med i vores ThinkGoodMobility-gruppe på LinkedIn.  
 

http://www.goodyear.eu/
http://news.goodyear.eu./

